ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 105
На 19 октомври 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Силвия Стойчева
4. Гласуване извън страната
Докладват: Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Гергана Стоянова, Цветозар Томов
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, Йорданка
Ганчева, Георги Баханов, Димитър Димитров
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев
7. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
8. Проекти на решения за регистриране на наблюдатели.
Докладва: Йорданка Ганчева, Георги Баханов,
Силвия Стойчева
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Росица
Матева, Димитър Димитров, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
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Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,10 ч. от госпожа Камелия
Нейкова – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове на Централната избирателна комисия сме в залата –
налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Медийни пакети с докладчик господин Димитров.
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с
докладчик госпожа Стойчева. Може би и други колеги ще се
присъединят.
4. Гласуване извън страната с докладчици господин Томов,
госпожа Ганчева и госпожа Гергана Стоянова.
5. Доклади по административни преписки с докладчици
госпожа Солакова, Матева, Гергана Стоянова и Стойчева.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
7. Разни.
Колегата Томов ме е информирал, че ще закъснее за
днешното заседание.
Имате ли предложения за допълване?
Господин Димитров – в точка „Разни”.
Други?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Може ли да ме включите в „Гласуване
извън страната”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения Проект на
дневен ред.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преминаваме към точка първа.
Точка 1. Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо, вх. № ПВРНС00-30 от 15 октомври 2021 г., което в предишно заседание докладвах
за запознаване. Припомням, че писмото е от „Информационно
обслужване” и е във връзка с организацията на компютърната
обработка за предстоящите избори на 14 ноември 2021 г.
Преброителят се интересува за нашето становище при възможни
несъответствия между данните от флаш паметите от машините и
параметризираните данни в изчислителните пунктове.
В тази връзка съм подготвил едно писмо, което е качено в
моя папка. С него ги уведомяваме, че приемаме предложението да се
приемат файловете от машините за гласуване, в които евентуално е
налична информация за повече кандидати от параметризираните. В
този случай това следва да бъде отбелязано в приемо-предавателна
разписка. В обратния случай, в случай че файлът от машината не
съдържа информация за някои от кандидатите, следва той да бъде
отхвърлен цялостно. Това беше обсъдено и на работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото
до „Информационно обслужване” имате ли въпроси или
предложения по текста?
Моля, режим на гласуване. (Уточнения.)
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Колеги, макар че това писмо беше подложено на гласуване,
но за да има малко повече яснота в нашия отговор, аз Ви предлагам
малко по-късно да бъде изпратено и евентуално да прегледаме повнимателно текста.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако имате други
доклади, продължете.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, две писма са получени от Министерството
на външните работи: вх. № ПВРНС-04-22 от 13 октомври 2021 г. и
№ ПВРНС-04-6 от 18 октомври 2021 г. С тях от Министерството на
външните работи ни дават информация за проверените лица, които
ще трябва да имат достъп до склада за машините. Уведомяват ни, че
за 12 лица от първия списък и за три лица от втория са установени
данни за наличие на криминални прояви.
Във връзка с това предлагам да изпратим две писма – едното
е до „Сиела Норма”, с което приложено да им изпратим тези две
писма и да ги уведомим, че за 15-те лица, за които имаме налични
данни, следва да не бъдат допускани за работа в склада. Второто
писмо да е до Министерството на вътрешните работи с копие до
„Сиела Норма”, с което да ги уведомим, че проверените лица по
предоставените им списъци, за които не са установени данни за
наличие на криминални прояви, следва да бъдат допуснати до работа
в склада на „Карго партнер”, считано от 25 октомври 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста
на тези две писма – едното до МВР, другото до „Сиела Норма”,
имате ли предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмата до
министъра на вътрешните работи и до „Сиела Норма”.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, ще Ви докладвам за сведение
няколко писма, които са постъпили от районните избирателни
комисии: вх. № ПВРНС-15-19/3, вх. № ПВРНС-15-19/2. И още едно:
към вх. № ПВРНС-15-19/2. Те са изпратени до „Сиела Норма” с
копие до ЦИК. С тях районните избирателни комисии изпращат
графиците за предаване на материалите в предизборния ден да бъдат
съгласувани със „Сиела Норма”, така че да може да се изготви
график за предаване на машините, който да съвпада с другия график,
за да може оперативно да бъдат подготвени секционните
избирателни комисии. Както казах, докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме сега към точка 2.
Точка 2. Медийни пакети.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ще Ви докладвам най-напред запитванията за медийни
пакети от БНТ. Вх. № НС-24-553, с който е постъпило запитване от
БНТ за договор с „Българска прогресивна линия” на стойност
22500 лв. Вх. № НС-24-551 – запитването е за договор с коалиция от
партии „Национално обединение на десницата”, стойност –
10500 лв. Вх. № НС-24-552, запитването е за 5376 лв. с ДДС, отново
на БНТ, заявката е на „Патриотичен фронт – НФСБ-БДС и БНДС
„Целокупна България”. Вх. № 24-548 – запитване от БНТ, свързано
със заявка, получена от ПП „МИР”, стойност 7500 лв. Вх. № 24-541
– запитването е договор с „Българска социалдемокрация –
Евролевица”, на стойност 29152 лв. Следващото е вх. № 24-540 –
БНТ ни пита може ли да сключи договор с „Пряка демокрация” на
стойност 12000 лв. Следва запитване по повод заявка, получена от
„Национално обединение на десницата”, стойността е 15000 лв. с
ДДС. Поредното запитване от БНТ, то вече е по договор в графата за
президентските избори. Заявката е получена от „Патриотичен фронт
– НФСБ-БДС „Радикали” и БНДС „Целокупна България”,
стойността е 21000 лв. Поредно запитване е постъпило от БНТ по
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заявка на Инициативен комитет „Росен Миланов”, 19500 лв., а вх.
№ ПВР-24-17. Има подобно запитване с вх. № ПВР-24-18 от ВМРО,
стойността е 38642,40 лв. ВМРО е поискала също да сключи договор
по медийния си пакет в изборите за народни представители на
стойност 39163,20 лв., вх. № НС-24-554. И още едно запитване от
БНТ, то е по заявка на „Българската социалдемокрация –
Евролевица”, стойността е 32479,20 лв., вх. № 24-10 от вчерашна
дата.
Имам още един пакет с 15 запитвания, но те са от други
доставчици. От „Евроком” с вх. № НС-24-549 – заявката е от партия
„МИР” на стойност 10260 лв. От „Евроком” – БНО заявка на
стойност 19971,60 лв., вх. № ПВР-24-9.
„Национално обединение на десницата”, „Уебграунд”, вх. №
НС-24-547, запитването е за 2500 лв. с ДДС и е постъпило от
„Национално обединение на десницата”. Има също запитване от
същия доставчик „Уебграунд”, то е по президентски пакет, вх. №
ПВР-24-12 и е президент Цвета Кирилова, вицепрезидент Георги
Тотанов. Стойността е 5000 лв. Медийният пакет всъщност е заявен
от Агенция „Фокус”. Запитване от „Национално обединение на
десницата”, „Уебграунд” по президентски пакет, вх. № ПВР-24-13 от
вчера, стойността е 2500 лв.
Запитване от партия в actualno.com. Същият е доставчикът,
който поддържа различни сайтове. Партията, която е изпратила
заявката, е ПП „МИР”, вх. № НС-24-542, ако добре разчитам, а
стойността е 12000 лв.
Медиен пакет от abc.news. Запитването е по повод на заявка
на стойност 4000 лв., № 24-544. Запитване за мeдиен пакет също от
abc.news, вх. № 24-545, стойността е 4000 лв., Партия на зелените.
Запитване за медиен пакет, също от abc.news, стойността е 5000 лв.
този път е по президентския пакет, вх. № 24-546.
Запитване за медиен пакет – не е ясен този доставчик, на
регистриран „Агора пост” от ПП „Български Съюз за Директна
Демокрация” и стойността е 39895,80 лв. Следва запитване също от
„Агора пост”, вх. № ПВР-24-11, стойността е същата – 39895 лв.,
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партията, подала заявката, е ПП „Български Съюз за Директна
Демокрация”.
И още две имам. Едното е запитване „Екрит медия”, това е
издателят на в. „Стандарт”, ПП „МИР” е направила заявка на
стойност 600 лв., вх. № НС-24-555. И последното е от „Инвестор.бг”,
вх.№ 24-16. Запитването е по повод заявка, получена от Цвета
Кирилова и Георги Тотанов, стойността е 12564 лв.
Това са запитванията, постъпили вчера и днес рано сутринта.
Предлагам с протоколно решение да потвърдим, че
заявителите на услугата все още не са изчерпали сумите по
медийните пакети и договорите могат да бъдат сключени. Предлагам
да вземем такова общо протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по доклада на господин Димитров? Няма.
Предлагам с протоколно решение да потвърдим, че по така
подадените заявки са налице необходимите средства за медийни
пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тоест могат да пристъпят към
сключване на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приемат се.
Колеги, преминаваме към точка 4.
Точка 4. Гласуване извън страната.
Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ПВРНС-23-6-1 от
18 октомври 2021 г. Това е писмо от Културния център „Зорница”,
Канада, доколкото виждам, и ни молят за 7-членна комисия в
Монреал, Кот де Неж.
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Аз Ви предлагам, тъй като още има време за определяне броя
на членовете на СИК извън страната с оглед решението, което
престои да вземем и с оглед консултациите, които се провеждат в
Централната избирателна комисия, да изпратим на работна група
„Избори” за становище в спешен порядък относно предложението на
Културен център „Зорница”, Монреал, Канада – уведомяване на
ЦИК по така поискания 7-членен състав. Защото, знаете, че работна
група „Избори” поддържа отношения с българските общности и
след преценка на място ни прави самата тя предложения по
отношение на числения състав на секционните избирателни комисии
в страната. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Ганчева има ли друго предложение? Ако
няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо, вх. № ПВРНС04-1-25 от 18 октомври 2021 г. Постъпили са въпроси от работна
група „Избори” с оглед произвеждане на евентуален нов избор за
президент и вицепрезидент и доколкото сочат те, въпреки че не
виждам да е приложена, грама от Посолството на Република
България в Берлин относно необходимостта от изменение на нови
изборни книги, ще има ли нови изборни книги за втория тур, молят
за указания в спешен порядък – имат предложение, декларация,
протокол за приемане-предаване.
Предлагам Ви го за сведение и за запознаване. Ще предоставя
копие на господин Томов и на обсъждане на работни групи за
гласуване извън страната и съответно изработване на изборни книжа
и методически указания. В случай на преценка – по работни групи
ще обективирам предложението на заседание след обсъждане. Това е
моето предложение. Аз към момента нямам предложение по така
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поставените въпроси, които в отделните части са били на обсъждане
на различни работни групи досега с оглед и срещите с
Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
друг доклад?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря.
В моя папка Ви предлагам проект на писмо в отговор на
докладваното и вчера на заседание запитване от Министерството на
външните работи във връзка с гласуването на наши съграждани в
Израел, Хайфа. След обсъждане вчера на работна група предлагам
текста на писмото, което да бъде върнато в отговор до
Министерството на външните работи с копие до Министерството на
отбраната със съответния актуализиран текст съобразно вчерашните
обсъждания на работна група. Моля да се запознаете и при
одобрение да бъде изпратено в отговор това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с писмото, подготвено от госпожа Стоянова. (Време за
запознаване.)
Колеги, последният абзац трябва да включва и ангажиментът
на Министерството на външните работи във връзка с получаването
на съгласие от съответната държава за провеждане на гласуване,
както и определянето на адресите на избирателните секции. В този
смисъл да се направи корекция на третия абзац. И вторият абзац
отпада, нали така?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения по текста? Ако няма, колеги, моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Приема се.
В тази точка следващ докладчик е госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
В моя папка от днешна дата с мои инициали докладвам
преписка, вх. № ПВРНС-00-34 – писмо от „Информационно
обслужване”, с което ни препращат писмо, изпратено при тях по
имейл „Съпорт ЦИК.бг”, тъй като не се отнася до технически
проблем. Препратеното писмо е запитване от български гражданин:
„Здравейте! Имам български магазин в Германия, град Аален
и понеже наоколо има много българи, искам да открия избирателна
секция. Какво точно трябва да направя?”
Имам предложение това писмо да бъде препратено на
Външно министерство, от една страна, тъй като те се занимават с
организацията на изборните секции – на лицето да бъде отговорено,
и то днес в спешен порядък, че единственият начин да бъдат
образувани секции е на базата брой подадени заявления от лица за
конкретно място. Тъй като това обаче касае Германия и
предполагам, че това ще е обвързано с ограничението, което
немската държава е поставила по отношение на броя места, на
които могат да бъдат образувани секции, тъй като сега получих
писмото, нямах време да проверя в нашето Решение № 616 дали това
място е сред определените места, в които могат да бъдат образувани
изборни секции. Затова ще ми е необходимо малко повече време, за
да извърша тази справка.
Като цяло основното ми предложение е писмото да бъде
препратено на Министерството на външните работи с оглед
правомощията им по закон да организират гласуването по места
извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Само да допълня доклада си. Населено
място Аален, Германия, не фигурира в Решение № 616.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване – с копие до лицето.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Приема се.
Госпожо Стоянова, имате ли друго?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още един доклад в тази точка.
На вчерашен доклад на запитване от гражданин извън
страната, който е подал заявление за регистрация за гласуване в
Германия, но щял да бъде на друго място в друго държава, по което
взехме решение да се отговори на лицето, всъщност отпада
необходимостта от отговор, тъй като с преписка, № ПВРНС-00-35 от
18 октомври 2021 г. от „Съпорт ЦИК.бг” ни уведомяват, че са
отговорили на лицето автоматично, тъй като касае технически
въпрос по отношение на подаване на заявление. Отговорили са му,
че няма възможност за промяна или оттегляне на вече подадено
заявление за гласуване извън страната и да имат предвид, че имат
право да гласуват във всяка секция извън страната, независимо дали
са подали заявление за същото място, за друго място или не са
подавали заявление. Затова тази преписка я считам за приключена.
И последното, което е в тази точка, отново е запитване от
български гражданин извън страната – вх. № ПВРНС-22-60 от
18 октомври 2021 г., който е подал заявление за гласуване в града, в
който живее, но тъй като очевидно е имало нисък брой заявления
смята, че няма да има секция. Искал е да се регистрира на друго
място – посочва Нотингам, но му излиза съобщение, че ЕГН-то
„вече е регистрирано и има ли възможност да се регистрирам пак
или заявлението ми да бъде прехвърлено за секцията в Нотингам?”
Сега виждам, че е изпратено само до ЦИК.бг. В този смисъл
предлагам отговорът да бъде идентичен с отговора, който от
„Съпорт ЦИК.бг” са изпратили по отношение на предходното

12
запитване, тъй като касае един и същи казус – подадено заявление за
едно място, а лицето ще се намира на друго място или няма да има
разкрита секция там. Това касае хипотеза, в която български
гражданин извън страната, всъщност може да упражни правото си на
глас във всяка една секция, в която му е удобно и без да е подал
заявление и независимо от това дали е подал заявление.
В този смисъл предлагам да отговорим на лицето, че има
право да гласува във всяка секция извън страната, независимо дали е
подал заявление за това място или е подал заявление за друго място
или не е подавал заявление. С това изречение буквално. Така ли да
го формулираме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаше подобно
запитване в предходни дни, на което изпратихме отговор.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Обаче не бяхме ли
взели, колеги, решение в този смисъл да има и в рубриката „Въпроси
и отговори”?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, и мисля, че съм го изпратила, но сега
ще проверя дали са го качили на сайта като „Въпрос и отговор”. Ако
не, още днес ще бъде публикувано, защото, така или иначе, днес
изтича срокът за подаване на заявления. То ще интересува и хора,
които не са подали заявления по някаква причина, за да знаят, че
въпреки това имат право да гласуват в избрана от тях секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Хубаво е да има
едно разяснение в тази рубрика „Въпроси и отговори” – както в
случая, който Вие докладвахте, така и в случаите, когато лицата не
са успели да подадат заявление за гласуване извън страната, да
бъдат спокойни, че могат да гласуват в…
ЕЛКА СТОЯНОВА: …в избрана от тях секция, като
единственото условие е да декларират, че не са гласували и няма да
гласуват на друго място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението за отговор на лицето имате ли друго предложение?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам други доклади в тази точка.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
на точка 3.
Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава
на ОИК.
Госпожо Стойчева, заповядайте с проекта на решение.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен № 767 в папка с
моите инициали можете да се запознаете с Проект на решение
относно промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца.
В Централната избирателна комисия е постъпило
предложение от Георги Христов Гетовски – упълномощен
представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на общинската
избирателна комисия – Борован. Входящият номер на
предложението е МИ-10-49 от 15 октомври 2021 г., като се предлага
на мястото на Миглена Пламенова Русинова – член на общинската
избирателна комисия, да бъде назначена Мария Йорданова
Марковска.
Промяната се налага поради подадено заявление от Миглена
Русинова за освобождаването й като член на общинската
избирателна комисия. Към предложението са приложени заявление
от Миглена Пламенова Русинова за освобождаването й като член,
декларации и копие от дипломата за завършено висше образование
на Мария Йорданова Марковска и 2 броя пълномощни.
Предвид изложеното и на посочените в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да вземе
следното решение:
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„Освобождава като член на ОИК – Борован, област Враца,
Миглена Пламенова Русинова, ЕГН…, и анулира издаденото й
удостоверение.
Назначава за член на ОИК – Борован, област Враца, Мария
Йорданова Марковска, ЕГН...
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.”
Решението подлежи на обжалване по съответния ред пред
Върховния административен съд.
Всички документи по преписката са получени и в оригинал,
след като бяха изпратени по електронната поща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение? Ако няма предложения по текста, моля, режим
на гласуване относно промяна в състава на ОИК – Борован.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, Решението е с № 760-МИ.
Продължаваме с точка 5.
Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
публикувана справка с адресите за доставка до областните центрове
на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите на 14 ноември
2021 г. Предлагам Ви с едно писмо да изпратим списъка на тези
адреси до Печатницата на БНБ с копие до МВР и до Министерството
на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за изпращане на писмо до Печатницата на БНБ с
копие до Министерството на финансите и до Министерството на
вътрешните работи.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувано писмо-искане от РИК – Смолян, за разрешение
от Централната избирателна комисия за привличане допълнително
на един специалист-технически сътрудник за срока до 28 ноември,
съответно 5 декември 2021 г.
Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим, а и да
разрешим назначаването допълнително на един специалисттехнически сътрудник, който да подпомага работата на РИК –
Смолян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване с протоколно решение да одобрим
предложението на РИК – Смолян.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение Ви докладвам.
Получихме писмото от Администрацията на Министерския съвет,
което са изпратили до областни управители, кметове на общини и
отделни ведомства, които имат отношение към организационнотехническата подготовка на изборите, и възлагат определени задачи
във връзка с осигуряването с изборни книжа и материали на
секционните избирателни комисии.
В тази връзка въпросът, който получихме от Областна
администрация – Ямбол, беше дали на указателното писмо пред
помещението да се постави и списък на кандидатите за президент и
вицепрезидент. Уточнението, което направихме и аз на този етап Ви
го докладвам за сведение – пред изборните помещения на
указателните табла няма законово изискване да се поставя списък с
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имената на кандидатите. На указателното табло се поставя образецът
на бюлетина и тя съдържа имената на кандидатите. Така е и във
всички мажоритарни избори по Изборния кодекс. Ако може, малко
по-късно да докладвам останалите. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Матева.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ПВРНС-15-25 от
18 октомври 2021 г., с което РИК – Габрово, ни уведомява, че с
решение № 44-НС на 14 октомври 2021 г. е заличила регистрацията
на Никола Андрианов Караджов, който, както стана ясно, не е имал
навършени 21 години, тоест не отговаря на изискванията да бъде
избиран за народен представител. За сведение.
Следващото писмо е вх. № НС-15-790 от 18 октомври във
връзка с изпратените от нас писма в резултат на проверката от
Главна дирекция „ГРАО”. От 21-РИК ни информират – това е
Сливен, че за кандидата Михаил Войнов Цветанов, с посочено ЕГН,
не са открити несъответствия. Всъщност погрешно беше изписано
името на кандидата не „Войнов”, а „Вайнов”, но това нещо се
установи още при проверката от „Информационно обслужване” и
очевидно районната избирателна комисия е коригирала записа.
Следващото писмо е с вх. № ПВРНС-15-10 от 13 октомври
2021 г. от колегите от районната избирателна комисия – Видин,
заместник-председател. Той ни обръща внимание, че в
Приложение № 88-ПВР-НС от изборни книжа сме направили
техническа грешка и сме пропуснали да изпишем място, на което да
се подпише член на РИК при предаване на списъка на болнични
заведения и други специализирани институции. Така че Ви
предлагам с едно писмо, което се намира в папка с моите инициали,
да укажем на всички районни избирателни комисии в този протокол
да се изписва името на член на РИК и да се полага подпис в
свободното пространство в мястото, определено за подпис от ЦИК.
Ако сте съгласни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съгласни ли
сте с това предложение по този начин да процедира районната
избирателна комисия?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Приема се.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам Ви във връзка с
писмо, което колегата Георгиева може би ще докладва – направихме
проверка на информация, качена въз основа на наше писмо на
интернет страницата на ЦИК в секцията „Кандидатски листи”.
Ние сме определили секция, в която се качва информация и
за двата вида избори – президент и вицепрезидент и за Народното
събрание, и в булет „Кандидатски листи” има смесена информация
за кандидатските листи и за двата вида избори.
Затова Ви предлагам – във вътрешната мрежа в папката с
моите инициали е изготвен текст на писмо до „Информационно
обслужване”, с което да им укажем кандидатските листи да бъдат
разделени на две и да бъде информацията за кандидатските листи за
президент и вицепрезидент да бъде качена в запис „Кандидатски
листи ПВР”, а под него да имаме „Кандидатски листи НС”, в който
да бъде качена информация за регистрираните кандидатски листи за
изборите за народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за писмото до „Информационно обслужване” за
разделяне на кандидатските листи, съответно на президент и
вицепрезидент и за народни представители.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Приема се.
Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило
писмо, което обаче е в моя папка от 15 октомври 2021 г. с вх. № НС04-02-292. Това е писмо от Районно управление на МВР –
Кърджали, с което изискват предоставяне на информация и
документи за кандидатски листи за народни представители и
застъпници в изборите от 11 юли 2021 г. за народни представители.
В отговор на това писмо Ви предлагам проект на отговор в
папка с моите инициали от днешна дата, съобразно което да
изпратим на областен управител – Кърджали по компетентност, тъй
като съответните документи и информация се намират на
съхранение в областна управа след завършване на изборите през
месец юли 2021 г. Моля да се запознаете с текста на писмото и да
бъде одобрено изпращането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване на писмото до областния управител на област
Кърджали с копие до Районно управление на МВР.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
Имате ли други доклади, госпожо Стоянова?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в „Административни преписки” е госпожа Силвия Стойчева.
(Уточнения.)
Колеги, докладите на госпожа Стойчева, тъй като са свързани
с разяснителната кампания, ще бъдат с останалите преписки в тази
част.
Господин Димитров, заповядайте в „Административни
преписки”.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
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Всъщност докладвам постъпило писмо, вх. № ЧМИ-00-46.
Писмото е в днешна моя папка. С него „Информационно
обслужване” е изпратило документацията за изпълнение на Договор
№ 8 от 13 август 2021 г. за извършена компютърна обработка на
протоколите на СИК и ОИК във всички произведени частични
избори на 3 октомври и на 10 октомври – там, където се е наложило
да има втори тур.
Протоколите, които са представени, са тристранни, тъй като
освен нас и „Информационно обслужване”, засягат и общините,
които ще покрият разходите по провеждането на тези частични
избори.
Това, което видях, те са еднообразни приемателнопредавателни протоколи с необходимите справки. Успях да се
ориентирам, че цената за обработка на кметски избор в един тур е
936 лв. Цената на обработка тогава, когато имаме в един тур, избран
кмет.
Предлагам с протоколно решение да упълномощим
председателя да подпише тези 14 приемателно-предавателни
протоколи, в трите екземпляра, с което да възникне евентуално
плащане на общините към „Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще допълня
предложението на колегата Димитров – преди да бъдат
предоставени за подпис да бъдат проверени и да бъдат положени
подписи от съответните служители от администрацията на ЦИК към
тези приемателно-предавателни протоколи, така както изпълнителят
по договора полага подпис.
Моля, режим на гласуване по предложението на господин
Димитров.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
Това ли бяха Вашите доклади?
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По тази точка – да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преди да преминем
към точка 6, в точка 5 – госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо,
вх. № ПВРНС-00-32 от 18 октомври 2021 г. Това е писмо от
изпълнителния директор на „Информационно обслужване” във
връзка с договора за компютърната обработка и с оглед наше
изходящо писмо по отношение на предложение на РИК – Варна, и че
поставихме след обсъждане на работна група изискване към
изпълнителя да обезпечи всички РИК със съответния брой места в
изчислителния пункт към РИК.
След като ни информират за обстоятелствата по договора и
това, че ще доведем до допълнителен брой 68 работни места в
изчислителния пункт в РИК, което се сочи, че повишава 25%
изискуемият брой оператори и води до непланиран разход за
заплащане на техните материали, които могат да осигурят срещу
допълнително възнаграждение, предлагат да бъде организирана
спешна среща за обсъждане на предложението с оглед необходимо
време за привличане на човешки ресурси и набавянето на
необходимата техника.
Колеги, аз считам, че всяка една среща по отношение
подобряване и оптимизиране на обработката на резултатите би била
полезна с оглед обезпечаване на този процес.
Оставям на председателска преценка с оглед организацията
на работата на ЦИК тази среща да бъде организирана. Аз като
докладчик подкрепям една такава среща, но считам, че с оглед наши
решения, които са цитирани в писмото, по-конкретно т. 5 от тези
изисквания към наше Решение № 563-ПВР-НС, следва Централната
избирателна комисия, за да бъде информирана и все пак да бъде
подготвена за срещата, да изрази становище и във връзка с това –
като се вземе предвид и писмото, от отговорните служители от
нашата администрация – от финансова и правна гледна точка. Това е
моят доклад.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с доклада на госпожа Ганчева – може би до четвъртък най-късно да
бъде изготвено становището от нашата администрация и евентуално
в петък да направим тази среща, при възможност.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре, госпожо Председател.
Колеги, аз считам, че може уговарянето на срещата да стане в
оперативен порядък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, добре.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И ще напиша резолюции в този
смисъл на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: по тази точка
следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, накратко три
постановления за отказ да се образува наказателно производство по
три прокурорски преписки на Районна прокуратура – София,
вх. № МИ-09-77 и вх. № МИ-09-76 и вх. № МИ-09-75. И трите са
кратки. Прокурорът, след като се е запознал със събраните по делото
доказателства, е установил, че от обясненията на лицата се
установява, че не са знаели за липсата на избирателно право, тъй
като са били заблудени, че имат такова от членовете на СИК и е
налице незнание на фактическите обстоятелства, които принадлежат
към състава на престъплението по чл. 168, ал. 1 от Наказателния
кодекс от страна на гласувалите лица. По смисъла на чл. 14 от
Наказателния кодекс лицето е живяло там, където е гласувало от 25
години, обаче къщата, където е живяла, е имало построен блок,
който не е бил отбелязан към момента на гласуване в общината. И за
трите счита, че са налице незнание на фактически обстоятелства,
които принадлежат към състава на престъплението, за което са
образувани проверките. И трите отказа да се образува наказателно
производство, предлагам, да останат за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други доклади в „Административни преписки”?
Преминаваме към точка 6.
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Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви Определение № 10537 от октомври
2021 г. по административно дело № 10503 от 2021 г. с вх. № НС-08243. Определението е по делото, образувано по жалба на Мария
Колева в качеството й на представляващ инициативен комитет за
издигане на кандидат за президент и вицепрезидент. С жалбата се
обжалваше споразумението за отразяване на предизборната
кампания за произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г. С
Определението Върховният административен съд оставя без
разглеждане жалбата на Мария Колева срещу наше Решение № 732,
с което сме одобрили споразумението за отразяване на
предизборната кампания за произвеждане на избори за народни
представители, което е подписано от генералния директор на БНТ и
от упълномощени представители на партии и коалиции и
инициативни комитети. Производството по делото е прекратено.
Докладвам Ви го за сведение и запознаване. Определението е качено
в папката с моите инициали – можете да се запознаете с мотивите.
По-късно ще Ви докладвам – има определение и по делото по
жалбата на Н.
Б.
, но все още не е качено на интернет
страницата на Върховния административен съд. Явно не е изпратено
и по факс, както обичайно съдът ги изпраща. По-късно ще Ви
информирам и ако разберем какъв е развоят по делото, в Стара
Загора за кандидатската листа. Заседанието е днес от 11,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Всъщност в моята папка има един сигнал по-скоро. Той е
дошъл от Ива Иванова, постъпил е по мейл от нейния адрес, от
пощата й. Уведомява ни за това, че сайт от Перник и партии
нарушават Изборния кодекс. Сайтът нито е обявил тарифите и
договорите си, нито на публикацията е отбелязано дали е платена.
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Има една илюстрация към този сигнал. В нашия списък с
доставчици този сайт не фигурира. Очевидно е, че има кампания,
тъй като „Има такъв народ“ се вижда на екрана, както и надписът
„Купуването и продаването на гласове е престъпление”. Разбира се,
той не е, както е предписано, в 10% от всеки материал, а е просто
много по-малко, може би 2 – 3%.
Предлагам да препратим цялата преписка към РИК – Перник.
Нямам представа дали този сайт има национално покритие, колко е
това покритие и каква е гледяемостта му и така нататък. Очевидно те
се занимават с локални проблеми, тъй като има съобщение от
„Битака-Перник”, З.
Е.
и така нататък. Тоест занимават
се с местни новини от Перник. (Реплика.) З.
Е.
, как да
кажем, е от сочените имена в Перник. Затова казвам какво се вижда
на екрана от това, което ни е изпратено – разнообразна информация,
която е местна и локална. Евентуално РИК да направи, да вземе
решение. Те нямат право, разбира се, да налагат санкции. (Реплика
на Елка Стоянова.) Проблемът е, че те нямат право да налагат,
доколкото си спомням…
Това е моето предложение – да го препратим, както и да
информираме подателят, че този сигнал сме препратили на РИК –
Перник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров – за препращане по
компетентност на РИК – Перник.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Приема се.
Господин Чаушев, заповядайте по тази точка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
има писмо от организация „Шалом”, адресирано до Главния
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прокурор, до госпожа Ан Линде – ротационен председател на
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа.
По същество организацията е обезпокоена от публикации в
интернет пространството, в които личи и се излага, и се изразява
езикът на омразата с антисемитизъм и ксенофобия от личния сайт
във Фейсбук на Елена Гунчева. Твърди се, че това е „земята на
българите, евреите са само гости”. Както виждате от цитата: „В
политиката ни днес активно се включват Карадайъ, Лорер, Паси,
Моасе, някак си ми липсват българите в българската политика…
Нищо лично, всеки има права, Но! Не забравяйте, че тук е земята на
българите и вие сте само гости!” – и така нататък с друг тип
квалификации с определен тип подтекст. Както казах, езикът на
омразата и ксенофобски подтекстове. Както и да е.
Адресът е: изпратено е, както казах, до Прокуратурата, а от
нас се иска на основание чл. 57 от Изборния кодекс да се
предприемат необходимите действия.
Като приемам, че езикът на омразата по отношение на
различни групи граждани, групи и общности е недопустим, особено
по време на предизборна кампания, все пак по Изборния кодекс, § 1,
т. 5 – за съжаление, Фейсбук и Туитър са извън контрола на
Централната избирателна комисия, доколкото публикациите са във
Фейсбук.
Наистина при случай в медийни доставчици, които са в
допустимите по закон доставчици на медийни услуги, мисля, че по
този тип поведение трябва ЦИК решително трябва да се намеси.
Предлагам го за сведение. Туитър и Фейсбук са извън
контрола на правомощията на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова – искахте ли думата, или?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, само нещо исках да вметна.
За съжаление, ЦИК наистина не може да вземе отношение по
посочения сигнал, но не знам доколко е редно в лично качество да
заявя позиция по получения сигнал. Считам, че наистина това, което
е описано като ситуация е възмутително и нехуманно. В случая с
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огромно съжаление бих казала, че съжалявам, че ЦИК не може да се
намеси по отношение на казуса, тъй като подобно поведение
действително е извън всякакъв морал и аз не мисля, че изобщо би
трябвало да оставяме без внимание подобен тип изказвания, подобен
тип поведение. За мен това е просто недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, изобщо не мога да
се съглася, че ЦИК не може да вземе отношение по един такъв
материал. Напротив, гражданската позиция на всеки един трябва да
е ясна по тези въпроси, от които зависи бъдещето на цялата нация и
на държавата ни като цяло.
В този смисъл, тогава когато имаме явления, които са опасни,
ние трябва да кажем мнението като Централна избирателна комисия
и аз призовавам говорителите вместо да уведомяват за лични свои
становища медиите, когато имат срещи с тях, ето, по един такъв
въпрос да изразят мнението на цялата Централна избирателна
комисия.
Предлагам с протоколно решение Централната избирателна
комисия да осъди всяка форма на агресия, расизъм, антисемитизъм,
езика на омразата, които се наблюдават в предизборната кампания и
по никакъв начин няма да толерира това нещо.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И извън това, можем да го
изпратим в Комисията за защита от дискриминация – те могат да
проверят коя е госпожата и евентуално да направят някаква…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз
подкрепям предложенията на госпожа Солакова.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам освен като протоколно
решение и позиция, която говорителите евентуално да огласяват, да
бъде качено като съобщение на интернет страницата на ЦИК със
съдържанието, с което предложи колегата Солакова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с
протоколно решение да одобрим позиция в смисъла, в който
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предложи госпожа Солакова, като бъде публикувана на интернет
страницата на Централната избирателна комисия и изпратена като
прес съобщение на вниманието на средствата за масово
осведомяване, както и на редовния брифинг в четвъртък
говорителите я обявят на медиите. Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приема се.
Колеги, по дневния ред се връщаме по точка 1 с писмото,
което беше предложено в началото от господин Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмото от
„Информационно обслужване”, вх. № ПВРНС-00-30, съм направил
известни корекции по него. Предлагам да ги уведомим за следното –
когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа
почине или се откаже…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може да добавим –
в срока по член еди-кой си.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: …след параметризация на машините за
гласуване и на негово място не е предложен друг кандидат, то
подадените гласове с преференция за този кандидат следва да се
считат за гласове без подадена преференция и файлът от машината
да бъде приет.
И другата хипотеза: В случай че след параметризациите на
машините за гласуване има замяна за кандидат подадените гласове с
преференции за заменения кандидат следва да се считат за гласове с
преференция за новорегистрирания кандидат и файлът от машината
също бъде приет. (Уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
погледнахте ли писмото? Това е във връзка с хипотезите, когато
след параметризация на машините е налице хипотезата, в която
регистриран кандидат почине, изпадне в трайна невъзможност или
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се откаже да участва в изборите – трябва да бъде уредено с оглед
отчитане на резултатите, което е част от компютърната обработка.
Ако няма предложения по текста, моля, режим на гласуване.
Това допълнително ще бъде обсъдено и с изпълнителя по
компютърната обработка на следващата среща, която евентуално в
петък може да бъде проведена.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Приема се.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия, което ще продължи в 16,00 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет
членове сме в залата, налице е необходимият кворум.
Имате ли предложения, колеги?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Моля за изменение и допълнение на дневния ред с точка
„Регистрация на наблюдатели“, като включите мен и колегата
Баханов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 8. Проекти на
решения за регистрация на наблюдатели.
В тази точка още колегата Баханов и колегата Стойчева.
Господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в точка „Доклади
по дела, жалби и сигнали“ и в „Доклади по административни
преписки“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В „Доклади по дела, жалби и
сигнали“, моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за допълнение на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме с доклади по четвърта точка.
Заповядайте, господин Томов.
Точка 4. Гласуване извън страната.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВРНС-23-23 от
18 октомври 2021 г. Писмото е от Посолството във Виена, Австрия.
С него ни съобщават, че секция Виена – Постоянно
представителство на Република България във Виена, което е едно от
наименованията допълнително въведено в електронната форма за
подаване на заявления за гласуване извън страната, и секция Виена –
ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организация
всъщност се дублират. Предложението е да бъдат сумирани
заявленията и да бъдат слети в една секция за гласуване.
Аз предлагам с едно решение да направим всички
обединявания на наименования, както решихме и на последното ни
заседание, тъй като днес приключва периодът за подаване на
заявления. Има и други случаи, в които е необходимо обединяване
на наименования. Да ги вземем с едно решение евентуално утре, ако
не възразявате. И вчера имаше такива. Както решим. Има още доста
случаи, които трябва да се обработят и докладват. Днес няма да
може да ги обобщим. Утре сутринта би могло.
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Моето предложение е всички да ги обединим утре. И без това
периодът на подаване на заявления приключва. Никого няма да
облекчим по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение е с едно писмо
до изпълнителя да приложим тези писма, за да не стане грешка, но
само тези, които касаят промяна в две дублиращи се наименования.
Такова протоколно решение мисля, че имаме от миналата седмица.
И да може да се изчиства постепенно базата данни, която ще е
основата за приемане на решението по чл. 12. В случая се касае не за
техническа грешка, а за две различни наименования на едно и също
място. Така че аз предлагам да ги обединим под име „Виена –
Посолство“. Това, което е съгласно списъка на ДКП-тата на Външно.
Така или иначе те ще бъдат обявени в това място.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Именно такова е и моето предложение
сега. Не виждам смисъл да вършим двойна работа, при положение че
никого няма да облекчим, ако сега извършим тази операция, защото
просто няма време за подаване на заявления. Утре да изчистим
всички тези случаи. Ще внеса предложения за тяхното
наименование. Това ми е предложението. Отстоявам това
предложение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оттеглям си предложението, тъй
като имаше коментари в оперативен порядък извън микрофон.
Направила съм си предложението с цел улеснение на взимане на
решението. Нямам никакви оперативни предложения по доклада Ви,
колега Томов. Благодаря.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз също благодаря.
Докладвам писмо с вх. № 23-681/46. Писмото е подписано от
Р.
Г.
, Н.
В.
, О.
Л.
. Това са активисти
доброволци, които се присъединяват към множеството вече искания.
Този екип е от Рим, Италия – да бъде открита специализирана
комуникационна и организационна платформа като условие за
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тяхното участие в организацията на изборите в Рим. Докладвам го за
сведение.
Докладвам писмо с вх. № ПВР-04-01-22/6 от 18 октомври
2021 г. Това писмо ни е препратено от Работна група „Избори“ към
Министерството на външните работи. Поводът за писмото е
присъствие на Хонконг в списъка на потвърдени заявления за
гласуване извън страната. Съобщават ни, че като място за гласуване
в Китайската народна република в списъка за потвърдени заявления
за гласуване извън страната фигурира и място Хонконг, което, да
отворя скоби, е допълнително въведено от избирател, който е подал
заявление, не е въведено от нас. В тази връзка ни обръщат внимание,
че китайската страна не разрешава разкриването на избирателни
секции на други места извън дипломатическите и консулските
представителства, каквито няма в България и няма в Хонконг. И
съответно ни предлага Работна група „Избори“ да бъде добавена
съответната пояснителна бележка.
Моето предложение е отново да го докладвам за сведение.
Очевидно е, че не можем да открием секция в Хонконг, при
положение че няма такова съгласие от китайската страна, а няма и
достатъчно заявления в Хонконг за откриване на секция, поне
досега. Не виждам практически смисъл от това да правим няколко
часа преди приключване на периода на събиране на заявления
изменения в прибавяне на допълнителна бележка към това място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Към предишния Ви доклад мога ли
да помоля да уточните дали писмото от доброволците и изпратено
до Министерството на външните работи, за да преценя основанието
за докладване за сведение?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Изпратено е до Посолството на
Република България в Рим, Италия, до Работна група „Избори“ в
Министерството на външните работи и до Централната избирателна
комисия, с копие до Мрежата на изборните доброволци по света –
координационен екип.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след малко
ще продължим с доклади по тази точка.
Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Днес следобед пристигна едно писмо,
което ще помоля да препратим на „Информационно обслужване“.
Писмото е с вх. № ПВРНС- 23-25 от днешна дата и е качено в моя
папка. Тъй като е писмо от български гражданин извън страната,
който е притеснен, че има някакъв проблем с това, че има
непотвърдени заявления, като това непотвърждаване се дължи на
причина адрес, несъвпадащ с Национална база „Данни“, предлагам
да го препратим на „Информационно обслужване“ днес в спешен
порядък, за да извършат проверка по изложеното в писмото, тъй
като ние така или иначе нищо друго не можем да направим.
Моля да погледнете писмото в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението
на
госпожа
Стоянова
–
писмото
до
„Информационно обслужване“ относно непотвърдените заявления?
Моля, режим на гласуване по писмото до „Информационно
обслужване“.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2
(Георги Баханов и Йорданка Ганчева).
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз нямам други доклади в тази точка.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
ще продължите ли в Гласуване извън страната?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, бих могъл.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-13/3 от 18
октомври. Писмото е поредното изпращане на данни в табличен вид
от Работна група „Избори“ относно режима за влизане и вътрешните
мерки в чужбина, въведени с цел ограничаване разпространението
на болестта COVID-19. Докладвам го за сведение.
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И ако може другите преписки малко по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
преминаваме към доклади по пета точка.
Госпожо Матева, заповядайте.

Колеги,

Точка 5. Доклади по административни преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, най-напред ще ви помоля да вземем протоколно
решение, с което да решим да предоставим една от машините, които
са в Централната избирателна комисия, с инсталирана демо версия
за гласуването на 14 ноември 2021 г., на Обществения съвет за
извършване на демонстрации по машинното гласуване. С протокол,
който да се подпише по реда, по който беше направено това на
11 юли 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, съм за, обаче би било добре и
Общественият съвет да ни уведоми за какъв срок и къде ще
извършва тези демонстрации, а не просто така. Те може да си го
сложат и в стаята. Това ми е молбата – все пак къде ще презентира
тази машина Общественият съвет, в какъв период и как считат, че
трябва да се популяризира машинното гласуване.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, на работна група, като
го обсъждахме, аз го казах, но може би не сте били в стаята. За утре
специално става дума. Утре ще се прави демонстрация в центъра на
София и в малко населено място около София, като идеята е да се
връща машината обратно тук, и ако им е необходима пак, да се дава
с протокол.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря. Ето това не беше ясно – дали
ще се връща или постоянно ще стои машината. Ако ще стои
постоянно, горе-долу в какво ветрило ще се извършват тези
дейности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
режим на гласуване с протоколно решение да предоставим на
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Обществения съвет една машина с инсталирана демо версия за
разяснителна кампания.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от
„Информационно обслужване“ с вх. № ПВР-00-16 от 19 октомври
2021 г., с което ни информират, че е променена на интернет
страницата секцията, в която могат да извършват проверка лицата,
подкрепящи регистрация на партии и коалиции. Вече е „Лица,
подкрепящи партии, коалиции и независими кандидати“, както вчера
взехме решение и изпратихме писмо да бъде коригирана. Това е за
сведение, разбира се.
Следващият ми доклад е писмо с вх. № НС-15-792 от
19 октомври 2021 г. от РИК 28 – Търговище. Във връзка с наше
писмо от вчера, с което помолихме всички колеги от районните
избирателни комисии да извършат проверка на публикуваните на
интернет страниците на районните избирателни комисии
кандидатски листи дали отговарят на регистрираните в Районната
избирателна комисия кандидатски листи, както и на промените,
извършени в тях. И от РИК – Търговище, ни информират, че са
извършили проверката и всичко е наред с въведените данни за
кандидатските листи.
В същия смисъл е и писмо от РИК 1 – Благоевград, с вх.
№ НС-15-791/1 от 19 октомври 2021 г. Извършена е проверка от
РИК – Благоевград, и въведените и публикувани данни в
кандидатските листи в секцията на страницата на Районната
избирателна комисия отговарят на регистрираните кандидатски
листи.
В същия смисъл е и писмото от Районна избирателна комисия
27 – Стара Загора, с която ни уведомяват, че въведените и
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публикувани в секция „Кандидатски листи“ данни отговарят на
регистрираните към момента.
И РИК 22 – Смолян, ни изпраща същата информация с вх. №
НС-15-792-3, че отговарят на регистрираните кандидатски листи
въведените и публикувани на страницата им.
Тази информация ще бъде обобщавана в отдел „Регистри“ и
за всички 31 районни избирателни комисии като се получи, ще ви
докладвам отново резултата от нея.
Това са моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ доклад – госпожа Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо с приложено копие от решение на ОИК – Калояново,
за определяне на членове на Общинската избирателна комисия с
пълномощие да предаде архива на Общинската администрация след
произведените частични избори.
Докладвам ви за сведение и писмо от областния управител на
област Русе във връзка с доставката и предаването на изборни книжа
и материали за изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители. Уведомява ни за извършените дейности по
указанието от Администрацията на Министерския съвет за
обезпечаване на комисиите с изборни книжа и материали. Вх. №
ПВРНС-5-8 от 18.10.2021 г.
Докладвам ви писмо от областния управител на Варна, който
в писмо до ЦИК и до главния секретар на Министерския съвет
поставя въпроса дали кандидатските листи с имената на кандидатите
за президент и вицепрезидент на републиката ще бъдат отпечатани
централизирано или ще бъде ангажимент на областните управители.
Подготвила съм съвсем кратък проект на отговор – да
уведомим областния управител на област Варна с копие до главния
секретар на Министерския съвет във връзка с писмото на областния
управител. Да го уведомим, че не е задължително отпечатването на
списъци с кандидатските листи за участие в изборите за президент и
вицепрезидент. Достатъчно е поставянето на образец на бюлетината
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за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Последното изречение може да отпадне, защото то е част от
задължението на областните управители. Можем само да добавим,
че видно от указанието на писмото на АМС не е възложено
отпечатването на тези списъци на областните администрации и няма
информация в ЦИК, че се предвижда централизирано отпечатване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване на това писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо, което сме получили от Районна избирателна комисия –
Смолян, вх. № ПВРНС-15-32 от 18 октомври 2021 г. Уведомяват ни
колегите от РИК – Смолян, че във връзка с решение № 542-ПВР/НС
на Централната избирателна комисия са приели решение за
определяне на специалисти, които да подпомагат работата на
Районната избирателна комисия. Изпратено е решението на
областния управител за сключване на договор при условията,
предвидени в Решението на Централната избирателна комисия. До
този момент, тъй като не е имало сключени договори, а комисията се
подпомага от специалистите, е изпратено писмо от РИК до
областния управител, който е отговорил, че гражданските договори
не са предоставени за подпис от назначените от комисията лица,
поради непредставяне на график за работа от тяхна страна.
Районната избирателна комисия поставя въпроса: следва ли
на областния управител да се предоставят графици за работа с
посочени дни и часове на назначените специалисти като условие за
изпълнение на влезлите в сила решения и пред кой орган
назначените от РИК лица следва да отчитат извършената от тях
работа? Достатъчно ли е за изпълнение на гражданските договори
назначените специалисти да се отчитат пред РИК – Смолян, като
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приемайки извършената работа РИК да подаде информация до
областния управител, който следва да нареди изплащането на
възнагражденията.
Подготвила съм отговор – писмо до областния управител на
област Смолян с копие до министър-председателя и копие до
Районна избирателна комисия – Смолян, с едно кратко уточнение, че
районните избирателни комисии са органите по управление на
изборите в изборните райони в съответните видове избори, посочени
в Изборния кодекс. Правомощията на комисиите и техният статут са
определени в Изборния кодекс. Възнагражденията им се определят
с решение на Централната избирателна комисия. Изборният кодекс в
разпоредбата на чл. 63 посочва, че районните избирателни комисии
се подпомагат от специалисти. Видът на тези специалисти и
размерът на техните възнаграждения се определят с Решение на
Централната избирателна комисия.
Предлагам да посочим, че поради липса на бюджет на
районните избирателни комисии гражданските договори, въз основа
на решение на РИК, се сключват от областните управители. Работата
и отчитането и приемането на работата на тези специалисти, които
подпомагат дейността на районните избирателни комисии, трябва да
се приема от Районната избирателна комисия, която за това следва
да уведоми областния управител.
В този смисъл ви предлагам да изпратим писмо и се надявам
да няма проблеми при подпомагането на работата на Районна
избирателна комисия – Смолян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване по писмото до областния управител на Смолян с
копие до министър-председателя и Районната избирателна комисия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с доклади на госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
Районна избирателна комисия – Пазарджик, с приложени копия от
Решение № 69 от 18.10.2021 г. и одобрените предпечатни образци на
бюлетините за двата вида избори. Докладвам ви го за сведение.
И за сведение ви уведомявам, че към настоящия момент има
18 одобрени бюлетини. Една част от районните избирателни
комисии и тази вечер имат заседания. В случай че се обаждат по
телефона и се чувате, моля да отправим молба в най-кратък срок,
най-късно до утре до обяд да бъдат одобрени предпечатните образци
на бюлетините, с изключение на тези, за които няма влезли в сила
решения относно кандидатските листи.
Докладвам ви отново преписка с вх. № ПВРНС-04-1-3 от
7.10.2021 г. от Министерството на вътрешните работи. Главният
секретар на МВР ни изпрати проектите на удостоверения, които се
издават на основание чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс. Предлагам
ви да изпратим писмо за съгласуване на тези проекти на
удостоверения до главния секретар на МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за писмото до главния секретар на МВР.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик в Административни преписки е
госпожа Стойчева.
Докато тя подготвя преписка – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес
ще намерите най-напред писмо с вх. № НС-05-225 от областния
управител на Пловдив, с което иска специално Централната
избирателна комисия да постанови решение, с което да му разрешим
достъп до запечатано помещение във връзка с извършваща се
проверка от Шесто районно управление на Областна дирекция на
Министерството на вътрешните работи в Пловдив.

38
Подготвил съм текст на писмо, с което уведомяваме господин
областния управител, че може да осъществи достъп до съответното
помещение, в което се съхраняват евентуално материалите на
Районната избирателна комисия от изборите на 4 април тази година
със съответната заповед и без да е необходимо специално
разрешение от Централната избирателна комисия. Писмото е в
същата папка с № 1591 в името на файла.
Предлагам комисията да се запознае с текста на писмото и
ако има или няма съответни предложения за корекция, да ги
направим и да го изпратим на областния управител.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
запознахте ли се с текста на писмото, което предлага колегата
Георгиев?
Ако няма предложения по текста, моля да гласуваме
изпращането на това писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Имате ли още доклади в тази точка?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка – не.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре.
Следващият докладчик е колегата Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка „Разяснителна
кампания“ файлът, който е наименуван „Брошури и плакати за
машинно гласуване“ можете да се запознаете с редактираните
текстове след обсъждане в работна група, във връзка с изпратените
обучителни материали за машинно гласуване – брошура с указание
за членове на секционните избирателни комисии и плакат за
гласуване с машина, изготвени от „Сиела Норма“ във връзка с
предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори.
Моля да погледнете текстовете и ако няма нови корекции, да
ги одобрим и да ги изпратим на „Сиела Норма“ за подготвяне на
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плакатите с молба преди да бъдат отпечатани да ни бъдат
изпратени отново окончателните текстове.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Колеги, моля да погледнете окончателните варианти, които са
качени във вътрешната мрежа в папката „Разяснителна кампания“,
да видим дали всичко е отразено, както говорихме на работна
група, за да бъдат одобрени.
Колеги, не виждам някой да смята, че нещо от корекциите
не е отразено.
Моля да гласуваме одобряване на текста и изпращането му
на „Сиела Норма“ с изричната уговорка като бъде подготвен
плакатът отново да ни бъде изпратен за одобряване преди
отпечатването.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължавам в същата точка и в същия
контекст за разяснителната кампания.
Искам да ви помоля да погледнете няколко pdf файла, качени
в папка „Разяснителна кампания“.
Първото е справката за бюджетите. Това, което ще помоля
Централната избирателна комисия, е да гласуваме и да одобрим
бюджетите за разяснителната кампания за изборите на 14 ноември
2021 г. и моля да го направим в оперативен и спешен порядък, тъй
като имаме огромното желание с колегите, с които подготвяхме
преписките, да можем да започнем излъчването на изработените
разяснителни материали на 22-ри, което е вдругиден.
Това, което е качено, като справка е за изразходените
средства за изборите за 11 юли 2021 г. и един прогнозен бюджет на
база на изпратени оферти от медиите за предстоящите избори на
14 ноември. Моля да съобразявате това, че периодът на излъчване
ще бъде по-дълъг сега в тази кампания и единият от клиповете е с
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по-голяма дължина от това, което сме излъчвали на 11 юли – 45секундният клип, което променя параметрите на бюджета, който
трябва да предвидим. В общи линии около 30% е увеличението,
което на фона на това, че ще подготвяме избори 2 в 1 и че работата,
която трябва да се свърши тук, е малко по-специфична и с малко поголям обем, е съвсем в резон ми се струва.
Когато одобрим този бюджет, ще можем да възложим на
медиите да направят коректно планиране в рамките на вече
определен от нас бюджет и ще могат да ни предоставят информация
за коректно излъчване на трите клипа, които ще им бъдат
предоставени.
22 октомври 2021 г. е датата, която предлагаме като начална
за излъчванията. Медиите ще запазят същия обем от отстъпки и
брой клипове и ще ги излъчват по-често в рамките не на четири
седмици и три дни, а на три седмици и три дни, тоест кампанията ще
продължи в рамките на 24 дни.
Затова ви моля да прегледате приложените финансови
параметри. В папката има и няколко pdf файла, в които има
докладни записки по направени конкретни предложения от медии
във връзка с излъчването на клиповете на разяснителната кампания
на ЦИК. Към всяка от докладните записки има приложен и
контролен лист за предварителен контрол преди извършване на
разхода по отношение на съответното предложение. Извършена е
проверка на аритметичната вярност, съответствие на разхода с
поетото задължение, спазени ли са изискванията на нормативните
документи.
Затова предлагам да правим петминутно запознаване с
документацията и след това, ако има въпроси, да ги обсъдим и да
подложим на гласуване това, което ви предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли
да се запознаете, както предложи госпожа Стоянова, в тези пет
минути?
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Колеги, по доклада на госпожа Стоянова? Всички се
запознаха и с медийните планове, и с докладната записка във връзка
с излъчванията на разяснителните материали.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Обобщавам отново.
Предлагам да бъде гласувана бюджетната рамка за
разяснителната кампания в параметрите, които са посочени към
докладните записки и съобразно приложените контролни листи за
предварителен контрол. Ще гласуваме петте докладни поотделно.
Като начална дата за излъчване на клиповете е 22 октомври 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По коя докладна,
госпожо Стоянова?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да започнем с вх. № ЦИК-09-410.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
докладна записка с вх. № ЦИК-09-410 относно предложението на
„Фокус – Нунти“?
От коя дата започва излъчването на тези клипове?
ЕЛКА СТОЯНОВА: От 22-ри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по всички
докладни записки, в които е предвидено излъчването да започне от
22-ри, ако Централната избирателна комисия одобри рамките на
бюджета за всяка медия поотделно, тъй като и докладните записки,
подготвени от директора на дирекция „Администрация“ са отделно
за всяка медия, да се възложи на администрацията в спешен порядък
да уточни със съответните медии начало на излъчванията – 20-и, 21ви, тъй като има клипове, които са свързани с изтичане на срокове и
трябва да има достатъчно време да бъдат предоставени по всички
възможни начини на вниманието на избирателите.
Госпожо Стоянова, много Ви моля да имате ангажимента да
възложите на администрацията в спешен порядък да се предприемат
действия за възможно най-скоро начало на излъчванията.
Подлагам на гласуване, колеги, одобряването на разход с общ
размер до 5200 лв. за излъчване на радиоклипове от разяснителната
кампания на ЦИК в радио „Фокус“.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата докладна е с вх. № ЦИК-09411 относно излъчване на клиповете на ЦИК по разяснителна
кампания в „Дарик радио“ при същите параметри – при възможност
и преди 22-ри. Приложен е контролен лист за предварителен разход.
Моля да гласуваме тази докладна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
докладната записка от директора на дирекция „Администрация“
относно излъчване на клиповете по разяснителната кампания в
„Дарик радио“?
Моля, режим на гласуване за одобряване на разход в общ
размер до 12 хил. лв. с ДДС за излъчване на радиоклипове в
програмата на „Дарик радио“.
Вие в началото пояснихте, че всички тези преписки са във
връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, а
именно че законът не се прилага при предоставяне на програмно
време, каквото в случая е налице.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По всички
преписки са приложени и контролните листове от финансовия
контрольор.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Извършен е предварителен контрол,
проверка за аритметична вярност, за съответствие на разход с поето
задължение, има ли средства по бюджета към момента, компетентно
ли е лицето, което ще извърши разходът, спазени ли са изискванията
на нормативните документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата докладна е с вх. № ЦИК-09412 по отношение на медийна група „Нова Броудкастинг Груп“.
Също съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки
законът не се прилага при поръчки за закупуване на програмно
време или осигуряване на предавания, които се възлагат на
доставчиците на медийни услуги. Има приложен контролен лист за
законосъобразност на разхода преди извършването му.
Моля да подложим тази докладна на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази
докладна записка за излъчване на клиповете на ЦИК във връзка с
разяснителната кампания в „Нова телевизия“ и в сайтовете на Нет
Инфо?
Подлагам на гласуване одобряване на така представения
бюджетен разход, за който са налице необходимите бюджетни
средства в общ размер до 144 хил. лв. за цялата медийна група.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият доклад в тази точка е с вх.
№ ЦИК-09-413. Това е за „БТВ Медиа Груп“. Има приложен
контролен лист за предварителен контрол за извършването на
разхода преди извършването му и предложението за одобряване на
разход с общ размер за цялата медийна група до 158 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение имате ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване. И тук предложението е за цялата
медийна група.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
И последният доклад от тази група.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Вх. № ЦИК-09-414. Това е за „Инвестор
медия груп“ за излъчване на клиповете в телевизиите на групата и
кампания в сайтовете. Предлага се извършването на разход в размер
до 38 хил. лв. с ДДС, разпределен за цялата група. Има приложен
контролен лист за предварителен контрол преди извършване на
разхода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, последното
предложение е във връзка с излъчване на клиповете в „Инвестор
медия груп“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Приключихме с докладните. Благодаря.
Моля да погледнете клипа, който е качен в същата папка.
Казва се „Машинно (2-коригиран)“, за да може, ако има някакви
корекциите в последната минута да ги подадем, за да бъдат
извършени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е с
направените корекции, след като го гледахме веднъж, нали така?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да обобщим това, което сме
изкоментирали до момента и сме се спрели на него, нали така?
В бюлетината за президент и вицепрезидент да има
разбъркано партия, коалиция, независими кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Като се премахнат
номерата, за да не счете, че клипът от разяснителната кампания
призовава към гласуване за определен номер.
ЕЛКА СТОЯНОВА: А по отношение на екрана, на който е
„Преглед на избора“ да се сменят индикаторите вътре в прозорчето.
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Да проверим дали звуковият сигнал не може да бъде заменен,
тъй като този…
РОСИЦА МАТЕВА: Дайте да пуснем машината и да
запишем истинския звуков сигнал и него да сложим.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре. Ще направим съпоставка със
звука, който издава реално машината и ако има опция да бъде
записан този звук, той да бъде сложен там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И в бюлетината за
народни представители – също на случаен принцип партия и
коалиция, и най-накрая независим кандидат.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Дължината на разписките, тъй като
реално едната е малко по-къса от другата, и визуално да се вижда на
екрана, че имат различна дължина двете разписки и че вървят една
след друга заедно. За протокола да отбележим, че тази за президент
е по-къса, а за Народно събрание е по-дълга.
Оттеглям си последното предложение, защото все още нямам
яснота за себе си.
Без последната бележка всичко останало ще бъде предадено,
за да бъде коригирано и да се излъчва вече клипът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка
Административни преписки има ли други доклади, свързани с
разяснителната кампания?
ЕЛКА СТОЯНОВА: На този етап нямаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друг
доклад в Административни преписки? Колегата Баханов е извън
залата, той е със заявен доклад.
Преминаваме към шеста точка.
Господин Георгиев.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам да докладвам сигнал и
възнамерявам да го докладвам за сведение, но с подготвено писмо за
отговор до подателя. Призовавам ви да го погледнете в папката с
мои инициали.
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С вх. № НС-20-215-2 от 18 октомври 2021 г. е постъпил
сигнал от Гражданско движение „Боец – България обединена с една
цел“ относно регистрацията според авторите на сигнала със
съмнения за неправомерна регистрация за участие в изборите за
народни представители на господин Делян Пеевски в листата на
Движението за права и свободи. И се иска от Централната
избирателна комисия да извърши съответните необходими проверки
във връзка с чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Разбира се, приложени са и други материали, но това, с което аз
успях да се запозная, е това, което ви докладвам накратко, а именно
проверките по чл. 65, ал. 1.
Тъй като Централната избирателна комисия е извършила
необходимите действия относно това съответните институции да
извършат изискуемите проверки по цитирания член от
Конституцията относно допустимостта на кандидатите за
регистриране като кандидати за народни представители преди да
постъпи сигналът, по тази причина ви предлагам писмо, тъй като
председателят на Управителния съвет на „Боец“ иска да бъде
уведомен по електронната поща.
Предлагам ви писмо до господин Г.
Г.
, в което му
отговаряме, че ЦИК е извършила изискуемите действия по
отношение на всички кандидати за народни представители преди
постъпване на сигнала и от отговорите на извършените проверки от
компетентните институции е установено, че за посоченото в сигнала
лице не са налице каквито и да е нарушения на изискванията на чл.
65, ал. 1 от Конституцията на Република България.
И същевременно да оставим сигнала за сведение предлагам
аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с този сигнал аз предлагам в отговора, който е подготвил колегата
Георгиев, да се запише, че Централната избирателна комисия е
извършила необходимите проверки по реда на Решението на ЦИК за
извършването на тези проверки. Да посочите решението на ЦИК. И
в резултат на извършената проверка от съответния компетентен
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орган е установено, че за посоченото в сигнала лице не е налице
нарушение на изискванията на чл. 65, ал. 1, включително може би,
че няма данни за друго гражданство, освен българско. Нали така
беше резултатът от проверката? Няма данни за друго гражданство.
Резултатът от проверката това сочи.
РОСИЦА МАТЕВА: Каквито и да е данни за нарушение на
изискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, няма данни за
нарушение на изискванията. Ако си спомняте, колеги, това е
извършената проверка от Главна дирекция „ГРАО“, докладвана от
госпожа Матева, когато пристигна резултатът. Имаше само две лица,
за които има данни за друго гражданство, но това лице не беше сред
тях.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: И от Министерството на
вътрешните работи, и от…
РОСИЦА
МАТЕВА:
Не,
колега
Георгиев.
От
Министерството на вътрешните работи идва проверка дали
изтърпяват наказание „лишаване от свобода“. От Главна дирекция
„ГРАО“ идва резултат от проверката дали имат наличие на друго,
освен българско гражданство. И аз докладвах в неделя в заседание
резултата от тази проверка. Само за две лица, за които изпратихме
на съответните районни избирателни комисии информацията, за да
бъдат заличени. Едното беше кандидат от друга политическа сила,
от женски пол с гражданство Израел. И другото беше един кандидат
с данни за гражданство в Република Македония. Това бяха
единствените двама кандидати, за които имаше данни, че имат
друго, освен българско гражданство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако докладчикът
възприема тези допълнения, колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
писмо съобщение по електронната поща от Върховния
административен съд с вх. № ПВРНС-8-9 от днешна дата в папката
ми, със съобщение за представяне в съответния срок на писмено
становище от страна на ЦИК по жалба на господин Григоров във
връзка с административно дело № 10061 от 2021 г. на Върховния
административен съд, което е образувано по негова жалба срещу
решение на ЦИК относно регистрацията на „Демократична България
– Обединение“.
Съответното съобщение за представяне на писмено
становище – отговор или възражение, ще бъде подготвено в срок от
юристите към администрацията на комисията и представено пред
съда. Затова докладвам за сведение това постъпило съобщение, тъй
като е свързано и със следващия ми доклад на сигнал, който е също
за сведение.
Другият доклад е сигнал с вх. № НС-22-2455, който се намира
в папка от 17 октомври 2021 г. на госпожа Матева. Тъй като този
сигнал е от същото лице, по чиято жалба е предходно докладваното
преди малко административно дело във Върховния административен
съд, в този сигнал, изпратен в Централната избирателна комисия, са
изложени същите основания на подалия сигнала във връзка, найобщо казано, за нелигитимност при регистрация на „Демократична
България – Обединение“ както в ЦИК, така и в районните
избирателни комисии по листи на народни представители. Но с
настоящия сигнал господинът, който го е подал, изисква да се сезира
Централната избирателна комисия, като прецени обявяване на
нищожност на решения, взети както от Централната избирателна
комисия, така и от районните избирателни комисии.
Поради тази причина, тъй като това е само сигнализиране на
Централната избирателна комисия, и във връзка с това, че на същите
тези основания е развито по повод негова жалба във Върховния
административен съд отделно производство, предлагам този сигнал
да остане за сведение на Централната избирателна комисия.
Това е докладът ми.
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Едно допълнение към моя доклад. Първоначално
докладваното писмо с приложени документи от Върховния
административен съд докладвах за запознаване, тъй като са
предприети необходимите действия по изготвяне на становище от
страна на Централната избирателна комисия за представяне в срок
пред Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По дела жалби и
сигнали има ли други доклади?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви, че по административно дело № 10501
от 2021 г. по описа на Върховния административен съд, което е
образувано по жалба, подадена от Н.
Б.
срещу
протоколно решение на Централната избирателна комисия е
постановено Определение № 10574 от 19 октомври 2021 г., с което
Върховният административен съд оставя без разглеждане жалбата на
Николай Бареков като процесуално недопустима. Не съм качила във
вътрешната мрежа определението, тъй като го разпечатах от сайта на
Върховния административен съд, но предполагам, че те ще го
изпратят по факс и ще бъде качено. Който желае да се запознае с
мотивите, мога да му го дам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към осма точка.
Госпожа Стойчева.
Точка 8. Проекти на решения за регистрация на
наблюдатели.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен № 768 може да се
запознаете с проект на решение относно регистрация на Сдружение
„Зона за трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия,
България“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
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Постъпило е заявление с вх. № 5 от 15 октомври 2021 г. от
цитираното сдружение чрез упълномощения представител
Александър Данаилов, който е упълномощен от представляващия
сдружението Константина Кипрова, за регистрация за участие с
наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. Към заявлението са
приложени всички изискуеми документи, съгласно наше Решение
№ 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на Централната избирателна
комисия. От извършената проверка от „Информационно
обслужване“ на лицата, предложени да бъдат регистрирани като
наблюдатели от сдружението, е видно, че всички лица отговарят на
изискванията на т. 21 от Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември на
Централната избирателна комисия.
Предвид изложеното и на посочените в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да вземе
следното решение: регистрира „Зона за трансатлантически
просперитет – Наблюдателна мисия, България“ за участие с
наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
като българска неправителствена организация. Регистрира като
наблюдатели пет упълномощени представители на Сдружение „Зона
за трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия,
България“ както следва в приложения списък. На регистрираните
наблюдатели да се издадат удостоверения и да се впишат в
публичния регистър. Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна
комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли предложения?
Ако няма предложения по текста, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, Решението е с № 761-ПВР/НС.
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Други проекти за решения за регистрация на наблюдатели?
Няма готови.
По Административни преписки – малко по-късно или утре,
предвид техния обем.
Връщаме се в първа точка.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-34-1
от 19 октомври 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и с него във
връзка с предстоящото сключване на договора за възлагане на
обществена поръчка с предмет: доставка на 1600 СУЕМГ, ведно с
батерии, удължители смарткарти и флашпамети, приложено ни
изпращат гаранция за авансово плащане и гаранция за добро
изпълнение, декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от
ЗОП, удостоверение за липса на задължение към Столична община,
удостоверение за липса на задължение към НАП, свидетелство за
съдимост за членовете на Съвета на директорите, декларации по чл.
3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения, декларация за липса на обстоятелства по чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, удостоверения по чл. 58 от ЗОП,
удостоверение от АВ Ликвидация и несъстоятелност от 29.09.2021 г.
и удостоверение от Агенцията по вписванията. Това са всички
документи, които се дължат съгласно проекта на договор за
възлагането на обществена поръчка, така че предлагам с протоколно
решение да ги приемем и да възложим на директора на дирекция
„Администрация“ да бъдат комплектувани ведно с договора, който
трябва да бъде подписан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В български банки ли са гаранциите?
Питам в български или други?
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Второ, имаме ли твърдения от страна на нашия Правен отдел,
че това действително са всички изискуеми документи по договора?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Гаранциите са от „Интернешънъл Асет
Банк“ със седалище и адрес на управление в гр. София.
Проверени са и това са всички документи, които се дължат
съгласно клаузите на договора.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тоест има становище от Правния отдел,
че това са документите?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становище не е изготвено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с поставения въпрос от колегата Чаушев, документите от „Сиела
Норма“ бяха представени, виждам и по входящия номер е отразено,
на обяд. Беше възложено на юрисконсултите да извършат проверка
дали представените документи са съобразно изискванията по
проекта на договор. Проверени са документите, за което съм
информирана устно, но за това, което са установили, господин
Войнов, им възложете да бъде изложено в писмен вид към
документацията по договора. Изрично съм попитала дали всички
необходими документи са представени, дали са в необходимата
форма. Юрисконсулт И.
В.
ме убеди, че всички
представени документи са в съответствие с изискванията на
възложителя.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм, ще поискам становище от
администрацията за съответствието на документите с
изискванията на възложителя.
Уважаеми колеги, във връзка с модифицирането на
софтуера до 12 400 СУЕМГ за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г., предлагам да изпратим писмо до „Сиела
Норма“, с което да ги уведомим, че следва контролните разписки
от машинното гласуване за изборите за народни представители да
бъдат два пъти по-дълги от контролната разписка за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във
връзка с обсъжданията на работна група, подлагам на гласуване с
протоколно решение да приемем, че контролните разписки от
изборите за народни представители ще бъдат два пъти по-дълги от
контролната разписка от избора за президент и вицепрезидент и за
това да бъде уведомен изпълнителят „Сиела Норма“ с писмо.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, с последни доклади по осма точка, заповядайте,
господин Баханов.
Точка 8. Проекти на решения за регистрация на
наблюдатели.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, единият проект за решение е на колегата
Ганчева, което ще докладвам.
Във връзка със заявление за регистрация на българска
неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г. е постъпило заявление с
вх. № 2 от 11.10.2021 г. от Сдружение „Институт за социална
интеграция“ от Стоянка Иванова Балова-Цветкова, упълномощена от
Катя Колева Келевска, представляваща сдружението за регистрация
за участие с наблюдатели в предстоящите избори. Към заявлението
са приложени изискуемите документи, а именно: пълномощно от
Катя Келевска в полза на 24 лица, представители на сдружението,
декларация-образец от тези лица, списък с имена и единните
граждански имена на тези изрично упълномощени лица. От
електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е видно, че
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сдружението е определено за извършване на дейност в обществена
полза.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с
всички представени документи счита, че са налице условията за
регистрация. Освен това на 18 октомври 2021 г. е получено по
електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за
извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани
като наблюдатели. Лицата отговарят на изискванията към датата на
регистрация, включително и на т. 21 от наше Решение № 580.
Предлагам Централната избирателна комисия, на първо място, да
вземе решение, с което да регистрира Сдружение „Институт за
социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите. И на
второ място, да регистрира като наблюдатели 24 упълномощени
представители на Сдружение „Институт за социална интеграция“,
подробно изброени в списък с три имена, някои с четири, и с
посочени ЕГН-та.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предметът на дейност им е свързан и с
политически права на гражданите, провеждане на кампании, така че
отговарят на специфичните изисквания на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли предложение по текста?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Това Решение е № 762-ПВР/НС.
Продължете със следващ доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад, колеги, е отново по
постъпило заявление с вх. № 1 от 8.10.2021 г. от Сдружение
„Демокрация и законност“, представлявано от Цветелина Иванова
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Пенева, също за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г. Приложени са необходимите
документи, а именно: пълномощно от Цветелина Иванова Пенева,
представляваща сдружението, в полза на 7 лица, представители на
същото, декларация по образец от тези лица, списък с имената и
ЕГН на изрично упълномощените от сдружението лица, които да
бъдат регистрирани като наблюдатели. От електронната разпечатка
от Агенция по вписванията, Търговския регистър и Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел по ЕИК на сдружението е
видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена
полза.
Централната избирателна комисия счита, че са спазени
изискванията на т. 3.1 от Раздел I на Решение № 580-ПВР/НС от
23 септември. Също така на 18 октомври 2021 г. е получено по
електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за
извършена проверка на лицата, които са предложени да бъдат
регистрирани като наблюдатели на Сдружение „Демокрация и
законност“, отговарят към датата на регистрацията на
изискванията на Изборния кодекс, включително и на решенията на
ЦИК.
С оглед на изложеното дотук предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение като, на първо място,
регистрира самото Сдружение „Демокрация и законност“ за
участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
като българска неправителствена организация. И регистрира като
наблюдатели 7 упълномощени представители на същото
сдружение, подробно изброени в табличка в решението с посочени
три имена и ЕГН. Регистрираните наблюдатели да бъдат вписани в
публичния регистър и да им се издадат съответните
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В диспозитива да
се добави, че са за страната тези седем лица.

56
Колеги, по текста на проекта?
Ако няма бележки, моля, режим на гласуване за
регистрация на Сдружение „Демокрация и законност“ за участие с
наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 763-ПВР/НС.
Колеги, има ли други доклади? Няма.
С това изчерпахме дневния ред, поради което закривам
заседанието на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за 20 октомври 2021 г. от
10,00 ч.
(Закрито в 18,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Катя Бешева
Нина Иванова

